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 1.تمهيد
يعمــل  كّل شــخٍص  الخيريــة خصوصيــَة  والمعتمــر  الحــاج  تحتــرُم جمعيــة هديــة   1-1
لصالحهــا، وَتعــُد مــا يقــوم بــه مــن تصرفــاٍت خــارَج إطــار العمــل ليــس مــن اهتمامهــا، 
إال أنَّ الجمعيــة تــرى أن المصالــح الشــخصية لمــن يعمــل لصالحهــا أثنــاَء ممارســِة أيِّ 
أنشــطٍة اجتماعيــٍة، أو مالــي، أو غيرهــا، قــد تتداخــُل، بصــورٍة مباشــرٍة أو غيــِر مباشــرٍة، مــع 

موضوعيتــِه، أو والئــِه للجمعيــة ممــا قــْد ينشــُأ معــه تعــارض فــي المصالــح.
الجماعــِي  والعمــل  النزاهــِة  فــي  المتمثلــِة  ومبادئهــا  بقيمهــا  الجمعيــة  ُتؤمــن   2-1
والعنايــِة والمبــادرِة واإلنجــاِز، وتأتــي سياســة تعــارض المصالــح الصــادرة عــن الجمعيــة؛ 
لتعزيــز تلــك القيــم وحمايتهــا، وذلــك لتفــادي أن تؤّثــر المصلحــة الشــخصية أو العائليــة، 
أو المهنيــة ألّي شــخٍص يعمــل لصالــح الجمعيــة علــى أداء واجباتــه تجــاه الجمعيــة، أو 

أن يَتّحصــَل مــن خــالل تلــك المصالــح علــى مكاســٍب علــى حســاب الجمعيــة.

2. نطاق وأهداف السياسة
1.1. مــع عــدم اإلخــالل بمــا جــاء فــي التشــريعات والقوانيــن المعمــول بهــا في المملكة 
العربيــة الســعودية التــي تحُكــم تعــارض المصالــح، ونظــام الجمعيــات والمؤسســات 
السياســة  هــذه  تأتــي  للجمعيــة،  األساســية  والالئحــة  التنفيذيــة،  والئحتــه  األهليــة 

اســتكمااًل لهــا، دوَن أن تحــلَّ محلهــا.
1.2. تطبــق هــذه السياســة علــى كل شــخص يعمــل لصالــح الجمعيــة، ويشــمل ذلــك 
أعضــاء الجمعيــة العموميــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن 

مجلــس اإلدارة، ومديــري الجمعيــة التنفيذييــن، وجميــع موظفيهــا ومتطوعيهــا.
1.3. يشــمل تعــارض المصالــح، مــا يتعلــق باألشــخاص أنفســهم المذكوريــن فــي الفقــرة 
الســابقة ومصالــح أي شــخص آخــر تكــون لهــم عالقــة شــخصية بهــم، ويشــمل هــؤالء 

الزوجــة، األبنــاء، الوالديــن، األشــقاء، أو غيرهــم مــن أفــراد العائلــة.
1.4. ُتعــدُّ هــذه السياســة جــزءًا ال يتجــزُأ مــن الوثائــق التــي تربــط الجمعيــة باألشــخاص 

العامليــن لصالحهــا ســواء كانــت تلــك الوثائــق قــرارات تعييــن أو عقــود عمــل.
التــي تبرمهــا مــع استشــارييها الخارجييــن أو غيرهــم،  1.5. ُتّضمــن الجمعيــة العقــود 

نصوصــًا تنظــم تعــارض المصالــح بمــا يتفــق مــع أحــكام هــذه السياســة.
1.6. تهــدف هــذه السياســة إلــى حمايــة الجمعيــة وســمعتها ومــن يعمــل لصالحهــا مــن 

أي أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح. 
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3. مســئوليات وصالحيــات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الخاصــة بسياســة 
ــح  تنظيــم تعــارض المصال

1.1. إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لمجلس اإلدارة.
مــن  المنبثقــة  لجانــه  احــد  تكليــف  او  محــددة  لجــان  تكويــن  للمجلــس  يجــوز   .1.2
المجلــس للنظــر فــي المســائل التــي مــن المحتمــل أن تنطــوي علــى تعــارض مصالــح 

اللجــان. تلــك  اســتقاللية  متطلبــات  مراعــاة  مــع 
1.3. ال يكــون الشــخص فــي حالــة تعــارض مصالــح إال اذا قــرر مجلــس إدارة الجمعيــة 
فيمــا يخــص تعامــالت الجمعيــة مــع الغيــر أو تعامــالت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين 
فــي الجمعيــة أن الحالــة تنضــوي علــى تعــارض مصالــح، وتكــون صالحيــة القــرار مــع 

المســؤول التنفيــذي بخصــوص باقــي موظفــي الجمعيــة.
ــة علــى  ــة أن يقــرر – بشــأن كل حال 1.4. يجــوز لمجلــس اإلدارة وفقــًا لســلطته التقديري
حــدة – االعفــاء مــن المســئولية عنــد تعــارض المصالــح الــذي قــد ينشــأ عرضــًا مــن حيــن 
آلخــر فــي ســياق نشــاطات الشــخص وقراراتــه المعتــادة، أو الــذي قــد ينشــأ فــي ســياق 
عملــه مــع الجمعيــة، ســواء مــا يتعلــق بمصالــح ماليــة أو بمصالــح تعيقــه عــن القيــام 

بواجبــه فــي التصــرف علــى أكمــل وجــه بمــا يتوافــق مــع مصالــح الجمعيــة.
1.5. عندمــا يقــرر مجلــس اإلدارة أن الحالــة تعــارض مصالــح، يلتــزم صاحــب المصلحــة 
المتعارضــة بتصحيــح وضعــه وبجميــع اإلجــراءات التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة وإتبــاع 

االجــراءات المنظمــة لذلــك.
1.6. لمجلــس إدارة الجمعيــة صالحيــة إيقــاع الجــزاءات علــى مخالفــي هــذه السياســة، 
ورفــع القضايــا الجنائيــة والحقوقيــة للمطالبــة باألضــرار التــي قــد تنجــم عــن عــدم التــزام 

جميــع ذوي العالقــة بهــا.
1.7. مجلس اإلدارة هو المخول في تفســير أحكام هذه السياســة على أن ال يتعارض 

ذلك مع االنظمة الســارية والالئحة األساســية للجمعية وأنظمة الجهات المشــرفة.
1.8. يعتمــد مجلــس اإلدارة هــذه السياســة، ويبلــغ جميــع موظفــي الجمعيــة وتكــون 

نافــذة مــن تاريــخ اإلبــالغ.
1.9. يتولــى مجلــس اإلدارة التأكــد مــن تنفيــذ هــذه السياســة والعمــل بموجبهــا وإجــراء 

التعديــالت الالزمــة عليهــا.
4. حاالت تعارض المصالح

4.1. ال يعنــي وجــود مصلحــٍة لشــخص يعمــل لصالــح الجمعيــة فــي أي نشــاط يتعلــق 
ســواء بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بالجمعية، قيام تعارض في المصالح بين الطرفين. 
ولكــن قــد ينشــأ تعــارض المصالــح عندمــا يطلــب ممــن يعمــل لصالــح الجمعيــة أن يبــدي 

رأيــًا، أو يتخــذ قــرارًا، أو يقــوم بتصــرف لمصلحــة الجمعيــة، وتكــون لديــه فــي نفــس
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ــا مصلحــة تتعلــق بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالــرأي المطلــوب منــه إبــداؤه،  الوقــت إمَّ
أو بالتصــرف المطلــوب منــه اتخــاذه، أو أن يكــون لديــه التــزام تجــاه طــرف آخــر غيــر 
الجمعيــة يتعلــق بهــذا الــرأي أو القــرار أو التصــرف. إذ تنطــوي حــاالت تعــارض المصالــح 
علــى انتهــاٍك للســرية، وإســاءٍة الســتعمال الثقــة، وتحقيــٍق لمكاســب شــخصية، وزعزعــٍة 

للــوالء للجمعيــة.
4.2. هذه السياســة تضع امثلة لمعايير ســلوكية لعدد من المواقف إال أنها بالضرورة 
ال تغطــى جميــع المواقــف األخــرى المحتمــل حدوثهــا، ويتحتــم علــى كل مــن يعمــل 
لصالــح الجمعيــة التصــرف مــن تلقــاء أنفســهم بصــورة تتماشــى مــع هــذه السياســة، 
وتجنــب مــا قــد يبــدو أنــه ســلوك يخالــف هــذه السياســة ومــن االمثلــة علــى حــاالت 

التعــارض مــا يلــي:
4.2.1. ينشــأ تعــارض المصالــح مثــاًل فــي حالــة أن عضــو مجلــس اإلدارة أو عضــو أي 
لجنــة مــن لجانــه أو أي مــن موظفــي الجمعيــة مشــاركًا فــي أو لــه صلــة بــأي نشــاط، أو 
لــه مصلحــة شــخصية أو مصلحــة تنظيميــة أو مهنيــة فــي أي عمــل أو نشــاط قــد يؤثــر 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى موضوعيــة قــرارات ذلــك العضــو أو الموظــف أو 

علــى قدراتــه فــي تأديــة واجباتــه ومســئولياته تجــاه الجمعيــة.
4.2.2. ينشــأ التعــارض فــي المصالــح أيضــًا فــي حالــة أن عضــو مجلــس اإلدارة أو أحــد 
كبــار التنفيذييــن يتلقــى أو يحصــل علــى مكاســب شــخصية مــن أي طــرف آخــر ســواء 
كان ذلــك بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مســتفيدًا مــن موقعــة ومشــاركته فــي إدارة 

شــؤون الجمعيــة.
4.2.3. قــد ينشــأ التعــارض فــي المصالــح مــن خــالل االســتفادة الماديــة مــن خــالل 

الدخــول فــي معامــالت ماديــة بالبيــع أو الشــراء أو التأجيــر للجمعيــة.
4.2.4. ايضــا قــد ينشــأ التعــارض فــي المصالــح مــن خــالل تعييــن األبنــاء أو األقربــاء فــي 

الوظائــف أو توقيــع عقــود معهــم
4.2.5. مــن إحــدى صــور تعــارض المصالــح تكــون فــي حــال ارتبــاط مــن يعمــل لصالــح 

الجمعيــة فــي جهــة أخــرى ويكــون بينهــا تعامــالت مــع الجمعيــة.
4.2.6. الهدايــا واإلكراميــات التــي يحصــل عليهــا عضــو مجلــس اإلدارة أو موظــف 

الجمعيــة مــن أمثلــة تعــارض المصالــح.
4.2.7. االســتثمار أو الملكيــة فــي نشــاط تجــاري أو منشــأة تقــدم خدمــات أو تســتقبل 

خدمــات حاليــة مــن الجمعيــة او تبحــث عــن التعامــل مــع الجمعيــة.
4.2.8. إفشــاء األســرار أو إعطــاء المعلومــات التــي تعتبــر ملــًكا خاًصــا للجمعيــة، والتــي 

يطلــع عليهــا بحكــم العضويــة أو الوظيفــة، ولــو بعــد تركــه الخدمــة.
4.2.9. قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف
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التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح.
4.2.10. تســلم عضــو مجلــس اإلدارة أو الموظــف أو أحــد أفــراد عائلتــه مــن أي جهــة 
لمبالغ أو أشــياء ذات قيمة بســبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو ســعيها للتعامل 

معها.
4.2.11. قيــام أي جهــة تتعامــل أو تســعى للتعامــل مــع الجمعيــة بدفــع قيمــة فواتيــر 

مطلوبــة مــن الموظــف أو أحــد أفــراد عائلتــه.
4.2.12. اســتخدام أصــول وممتلــكات الجمعيــة للمصلحــة الشــخصية مــن شــأنه أْن 
ُيِظهــَر تعارضــًا فــي المصالــح فعليــًا أو محتمــاًل، كاســتغالل أوقــات دوام الجمعيــة، 
ــة أو أهدافهــا، أو إســاءِة  ــح الجمعي ــر مصال أو موظفيهــا، أو معداتهــا، أو منافعهــا لغي
لتحقيــق  بالجمعيــِة؛  الشــخِص  خــالل عالقــِة  مــن  المتحصلــِة  المعلومــات  اســتخداِم 

مكاســب شــخصية، أو عائليــة، أو مهنيــة، أو أيَّ مصالــح أخــرى

5. االلتزامات
5.1. على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:

5.1.1. اإلقــرار علــى سياســة تعــارض المصالــح المعتمــدة مــن الجمعيــة عنــد االرتبــاط 
بالجمعيــة

أو  المحابــاة  وعــدم  واألمانــة  والمســؤولية  والنزاهــة  العدالــة  بقيــم  االلتــزام   .5.1.2
الجمعيــة. أو اآلخريــن علــى مصالــح  النفــس  أو تقديــم مصلحــة  الواســطة 

5.1.3. عــدم االســتفادة بشــكل غيــر قانونــي ماديــا أو معنويــًا هــو أو أي مــن أهلــه 
وأصدقائــه ومعارفــه مــن خــالل أداء عملــه لصالــح الجمعيــًة.

5.1.4. تجنــب المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التــي تــؤدي لتعــارض مصالــح أو توحــي 
بذلــك

5.1.5. تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا.
5.1.6. اإلفصاح لرئيســه المباشــر عن أي حالة تعارض مصالح أو شــبهة تعارض مصالح 

طارئــة ســواء كانــت ماليــة أو غيــر مالية.
5.1.7. اإلبــالغ عــن أي حالــة تعــارض مصالــح قــد تنتــج عنــه أو هــن غيــره ممــن يعمــل 

لصالــح الجمعيــة.
5.1.8. تقديــم مــا يثبــت إنهــاء حالــة تعــارض المصالــح، فــي حــال وجــوده، أو فــي حــال 

طلــب الجمعيــة ذلــك.
6. متطلبات اإلفصاح

مــن  وغيرهــم  التنفيذييــن  والمســؤولين  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن   .6.1
الموظفيــن والمتطوعيــن التقيــد التــام باإلفصــاح للجمعيــة عــن الحــاالت التاليــة، حيثمــا
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الحاجــة، ســواء  انطبــق، والحصــول علــى موافقتهــا فــي كل حالــة، حيثمــا اقتضــت 
أو محتمــل للمصالــح أم ال: تعــارض فعلــي  انطــوت علــى 

مــن  وغيرهــم  التنفيــذي  والمســؤول  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن   .6.1.1
الموظفيــن والمتطوعيــن اإلفصــاح عــن أيــة وظائــف يشــغلونها، أو ارتبــاط شــخصي 

لهــم مــع جمعيــة أو مؤسســة خارجيــة، ســواء كانــت داخــل المملكــة أم خارجهــا. 
مــن  وغيرهــم  التنفيــذي  والمســؤول  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن   .6.1.2
الموظفيــن والمتطوعيــن اإلفصــاح عــن أيــة حصــص ملكيــة لهــم فــي المؤسســات 

الربحيــة.
مــن  وغيرهــم  التنفيــذي  والمســؤول  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن   .6.1.3
الموظفيــن والمتطوعيــن اإلفصــاح عــن أيــة وظيفــة أو مصلحــة ماليــة أو حصــة ملكيــة 
تخــص أي مــن أفــراد أســرهم )الوالــدان والزوجة/الزوجات/الــزوج واألبناء/البنــات( فــي 
أيــة جمعيــات أو مؤسســات ربحيــة تتعامــل مــع الجمعيــة أو تســعى للتعامــل معهــا.

6.1.4. يتعيــن علــى كل أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولين التنفيذيــن وغيرهــم مــن 
الموظفيــن والمتطوعيــن اإلفصــاح للجمعيــة والحصــول علــى موافقتهــا علــى أيــة 
حالــة يمكــن أن تنطــوي علــى تعــارض محظــور فــي المصالــح. وتخضــع جميــع هــذه 
الحــاالت للمراجعــة والتقييــم مــن قبــل مجلــس إدارة الجمعيــة واتخــاذ القــرار فــي ذلــك. 
عنــد انتقــال الموظــف إلــى وظيفــة رئاســية فــي الجمعيــة أو إلــى وظيفــة فــي إدارة 
أخــرى أو غيــر ذلــك مــن الوظائــف التــي ربمــا تنطــوي علــى تعــارض فــي المصالــح، ربمــا 
يتعيــن علــى الموظــف إعــادة تعبئــة نمــوذج تعــارض المصالــح وأخالقيــات العمــل وبيــان 
اإلفصــاح فــي غضــون 30 يومــا مــن تغييــر الوظيفــة. كمــا تقــع علــى عاتــق الرئيــس 
المباشــر للموظــف مســؤولية التأكــد مــن قيــام الموظــف بتعبئــة اســتمارة اإلفصــاح 

علــى نحــو تــام. 
المصالــح والحصــول علــى موافقــة  عــن هــذه  فــي اإلفصــاح  التقصيــر  يعــّرض   .6.2
الجمعيــة عليهــا المســؤول التنفيــذي وغيــره مــن الموظفيــن والمتطوعيــن لإلجــراءات 
التأديبيــة طبقــا لنظــام العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

والالئحــة األساســية فــي الجمعيــة.

7. تقارير تعارض المصالح
7.1. تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى سكرتارية مجلس اإلدارة.

7.2. تــودع جميــع نمــاذج إفصــاح موظفــي أو متطوعــي الجمعيــة لــدى إدارة المــوارد 
البشــرية.

7.3.  ُيقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريرًا خاصًا باألعمال والعقود المبرمة
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لصالــح الجمعيــة والتــي تنطــوي علــى مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لعضــو المجلس، 
حــال طلــِب رئيــِس مجلــس اإلدارة، وُيضمــن ذلــك مــع تقريــره الســنوي ألداء الجمعيــة 

الــذي يقدمــه للجمعيــة العموميــة.
7.4. ُتصــدر اإلدارة المخولــة بالمراجعــة الداخليــة تقريــرًا ســنويًا ُيعــرض علــى مجلــس 
اإلدارة ُيوّضــح تفاصيــل األعمــال أو العقــود التــي انطــوت علــى مصلحــة لموظفــي 

الجمعيــة وفقــًا لنمــاذج اإلفصــاح المودعــة لديهــا.

حيــث إنِّ هــذه السياســة ُتعــد جــزءًا ال يتجــزأ مــن الوثائــق التــي تربــط الجمعيــة باألشــخاص 
العامليــن لصالحهــا، فإنــه ال يجــوز مخالفــَة أحكامهــا وااللتزامــات الــواردة بها.




